
ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PETROȘANI
SERVICIUL PUBLIC ADMINISTRAȚIA PIEȚELOR PETROȘANI
NR__________________2020

RAPORT LA PROIECTUL DE HOTĂRÂRE
PRIVIND APROBAREA TAXELOR DE DESFACERE A PRODUSELOR AGROALIMENTARE ȘI

INDUSTRIALE DIN CADRUL PIEȚELOR DIN MUNICIPIUL PETROȘANI PE ANUL 2021

Consiliul Local al Municipiului Petroșani Serviciul Public Administrația Piețelor Petroșani
reprezentat prin Șef Serviciu Crețu Marcel Sorin, propune spre aprobare taxele pentru desfacerea produselor
agroalimentare și industriale din cadrul Pieței Centrale Petroșani, Piața Dacia, Micropiață, târguri ocazionale și
în târgul saptămânal de produse industriale noi și second-hand din incinta stadionului Clubului Sportiv
Municipal Jiul Petroșani, taxele pentru anul 2021, ramân neschimbate:

Art.1.
1) Pentru desfacerea de produse alimentare și nealimentare din autovehicule:

- 25 lei/zi pentru autovehicule cu greutatea de până la 3,5 t sau contract de închiriere - 450lei/lună
- 30 lei/zi pentru autovehicule cu greutatea de peste 3,5 t sau contract de închiriere - 600 lei/lună

2) Taxă pentru târguri ocazionale:
- 50 lei/zi pentru rulotă de până la 10 mp sau contract de închiriere pentru o perioadă de minim

30 zile -750 lei/lună.
-75 lei/zi pentru rulotă mai mare de 10mp sau contract de închiriere pentru o perioadă de minim

30 zile -1125 lei/lună.
-50 lei/zi pentru căsuţe sau contract de închiriere pentru o perioadă de minim 30 de zile -750
lei/lună.
-5 lei/mp/zi pentru suprafețe de teren în cadrul târgului (terase,corturi,agrement) sau 2,5 lei/mp/zi
pentru o perioadă de minim 30 de zile.

3) Taxă pentru ocuparea locurilor necesare vânzării produselor rezultate din exercitarea unei
activități pe cont propriu,produse agroalimentare

a) în boxele libere de la parterul halei din Piața Centrală - 25 lei/zi/boxă;
b) producătorii și asociațiile de producători care comercializează produse agroalimentare pe mesele

din Piaţa Centrală;
- taxă forfetară -10 lei/masă/zi pentru mesele de 1,5 m (mese plastic) sau contract de

închiriere 300 lei/masă/lună. pentru o perioadă de minim 30 de zile ;
-taxă forfetară -11 lei/masă/zi. pentru mesele de 2 m/(mese:metal/beton) sau contract de

închiriere 330 lei/masă /lună pentru o perioadă de minim 30 de zile;
c) agenții economici care comercializeazaă produse agroalimentare pe mesele din Piața Centrala
contract de închiriere mese:

- 300 lei/masă/lună pentru mesele de 1,5m(mese plastic);
- 330 lei /masă/lună pentru mesele de 2 m(mese: metal/beton);

d)-în perioada sărbatorilor pascale pentru comercianții care dețin contracte de închiriere și rezervare
în Piața Centrala (hală),se suspendă plata pentru mesele care sunt scoase pentru amenajarea sectorului
comercializării mieiilor;

e)-pentru lunile Ianuarie,Februarie prețul chiriei se va reduce la 100 de lei/masă/lună, pentru
comercianții care desfasoară activitatea pe platoul Pieței Centrale;



f) taxă produse second-hand Piața Centrală – 10 lei/masă/zi sau contract de închiriere 140 lei/lună;
g)-taxă rezervare masă Piața Centrală pentru producători și asociațiile de producători care

comercializează produse agroalimentare - 100 lei/lună/masă;
h)-agenții economici din sectorul industrial (zona ţarc) contract de închiriere -130 de lei /masă/lună;
i)-pentru produse de sezon care se vând în afara Pieței Centrale sau alte locații (pepeni, varză, etc.)

- 2 lei/m²/zi cu contract de închiriere;
j)-taxă expunere/vânzare murături -50 lei/lună/butoi;
k)-taxă pentru vânzarea produselor în fața chioșcurilor /magazinelor -2,5 lei/mp/zi;
l)-taxă pentru închirierea chioșcurilor demontabile din lemn - 450 lei/luna sau 20 lei/zi pentru

perioadă mai mică de 30 de zile care sunt solicitate în afara perimetrului piețelor;
m)-taxă pentru închiriere chioșcuri mezanin în hala Pieței Centrale - 20 lei/mp/lună,preț minim de

pornire prin negociere directă,sau licitație publică cu strigare
n)-taxă forfetară 10 lei /zi pentru chioscurile aflate la mezaninul halei Pieței Centrale ;

4) Taxă suprafața teren
-10 lei ml/zi sau 5 lei mp/zi pentru comercianții care comercializează produse agroalimentare,

industriale cât și produse de sezon ;
- 7 lei/mp/zi pentru dozatoare cu contract de închiriere;

5) Taxă pentru închiriere cântare: 3 lei/buc/zi;

6) Taxă -WC: -1 leu/intrare

7) Taxă cârlig ( miei)
- 7 lei/miel pentru comercianții cu miei gata sacrificați conform normelor sanitar veterinare;

8) Taxă pentru folosirea abatorului de capacitate mică:
a) miel - 8 lei/buc;
b) oaie -15 lei/buc;
c) porc -40 lei/buc;
d) viţel, vită - 50 lei/buc;

9) Taxa parcare Piata Centrală Petrosani - 2 lei/oră
10) Taxă pentru spaţii publicitare:

-pentru o perioadă de până la 30 de zile se taxează cu 1 leu/mp/zi;
-pentru o perioadă mai mare de 30 de zile se închiriază cu un preț de 0,5 lei/mp/zi;

ART 2. Taxe pentru Piața Dacia
- taxă/masă – 6 lei/masă/zi pentru producători și asociațiile de producători care desfac

produse agroalimentare sau contract închiriere mese - 180 lei/lună/masă
- contract închiriere mese - 180 lei/lună/masă pentru agenţi economici care desfac produse

agroalimentare
-taxă rezervare masă – 50 lei/masă/lună, pentru producători, asociațiile de producători, care

desfac produse agroalimentare;
- taxă expunere murături -40 lei/butoi/lună
- taxă pentru vânzarea produselor în fața chioșcurilor /magazinelor -1,5 lei/mp/zi

ART 3.Taxă pentru-Micropiață
- taxă închiriere spațiu micropiață -15 lei/mp/lună, preț minim de pornire pentru licitație

publică cu strigare;
-taxă/masă -6 lei/masă/zi pentru producători și asociațiile de producători care desfac

produse agroalimentare; sau contract închiriere mese -100 lei/lună/masă
-contract închiriere mese -100 lei/lună/masă pentru agenţi economici care desfac produse

agroalimentare;



-taxă rezervare masă-30 lei/masă/lună, producători,asociațiile de producători, care desfac
produse agroalimentare;

- taxa pentru vânzarea produselor în fața chioșcurilor /magazinelor -1,5 lei/mp/zi
ART 4. Taxe produse industriale și second hand ce fac obiectul comerțului, în târgul
săptămânal de la stadionul Jiul sunt :

Taxe desfacere produse noi :
- taxă 1,5 lei /mp/zi pentru produse industriale;
- taxă desfacere produse alimentare și nealimentare -5 lei/mp/zi;

Taxe vânzare produse second hand :
- în sectorul second hand, taxă rezervare (care include și taxa de comercializare) - 100

lei/12mp/lună;
- pentru accesul cu autoturisme cu marfă - 5 lei/zi/5 mp;
- pentru accesul cu autoturisme cu remorcă cu marfă - 7 lei/zi/7mp;
- pentru accesul cu autoutilitare pana la 3,5 tone cu marfă - 10 lei/zi/8mp;
- pentru accesul cu autoutilitare peste 3,5 tone cu marfă - 20 lei/zi/12mp;

-accesul este gratuit pentru persoanele care comercializează produse ce pot fi
transportate manual (nu necesită transportul acestora cu autovehicule) și care ocupă o suprafață de
cel mult 1 mp (ce depășește suprafața de 1 mp se taxează cu 2 lei /mp/zi.);

Taxe târg auto:
- pentru motociclete și motorete spre vânzare -5 lei/zi/vehicul;
- pentru autoturisme spre vânzare -10 lei/zi/autoturism;
- pentru autocamioane, autobuze,tractoare,autocare spre vânzare - 25 lei/zi/autovehicul;
- pentru autoturisme de teren microbuz, remorcă rulotă, mașină agricolă spre vânzare -

20 lei/zi autoturism.
Taxă intrare persoane incintă stadion (clienți) -1 leu/pers/zi;

ART 5.
Taxă eliberare adeverinte -5 lei

ART 6.

Terasele aferente chioșcurilor pentru comercializarea micilor, se închirierează la prețul de 10

lei/mp/lună conform HCL 37/2020.

ȘEF SERVICIU CONSILIER JURIDIC
CREȚU MARCEL SORIN ROMAN NICOLAE


